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Novembre, temps de tardor, de tradicions ben nostrades com la Cas-
tanyada i de records i pregàries per totes aquelles persones santes de
cor i d’esperit, i per tots els éssers estimats que ja no estan, si més
no físicament, entre nosaltres. Els dies de Tots Sants i Fidels Difunts
són dates que revifen sentiments contradictoris: d’una banda, la  tris-
tor i l’enyorança per no poder gaudir de la companyia d’aquelles
persones que han estat importants per a nosaltres; d’altra banda, la
joia de saber que ara gaudeixen de la vida eterna en presència de
Déu Pare i des d’aquí són recordades. Ens encoratja la nostra fe: sa-
bem que ens hi retrobarem, perquè Déu ens espera i ens acull a tots.
El nostre pas per la vida terrenal ha de ser com el de totes aquelles
persones que hem anomenat santes: fent d’obra el que, sovint, tant
prediquem de paraula; actuant de cor i estimant de valent; sabent
perdonar i oblidant rancúnies... El camí de santedat no és només per
a uns quants escollits. Tots i totes hi estem cridats i en tenim exem-
ples propers, com ara el de Sant Antoni M. Claret, la festa del qual
hem celebrat fa pocs dies.
L’últim diumenge de mes, dia 26, la festivitat litúrgica de Crist Rei
ens marcarà el tancament de l’any litúrgic tot recordant-nos la sobi-
rania universal de Jesucrist, no com a signe de poder i supremacia
envers els altres, sinó com a gest de lliurament, donació i servei.
Aquest ha de ser el nostre compromís amb la fe cristiana, amb ale-
gria, com una gran oportunitat de demostrar que som seguidors i se-
guidores de les ensenyances de Jesús, perquè sabem que més enllà
d’aquest món terrenal, Déu Pare ens espera per gaudir de l’Amor
Etern. IH



COSES  DE  LA  COMUNITAT
RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE GENER
SALDO A 31-08-2017:

Llibreta a la vista 6.236,04
INGRESSOS:

Quotes fixes 367,00
Donatius 175,00
Col·lectes dominicals                             501,00
Aranzels 620,00
Aportació del Bisbat 1.000,00           2.663,00

DESPESES:
Amortització préstecs 1.974,63
Despeses financeres 78,86
Activitats pastorals 16,79
Manteniment climatització 186,06
Electricitat (Juliol-Agost) 1.029,67
Internet 19,28
Aigua 31,31            3.385,51

SALDO A 3-09-2017:
Llibreta a la vista 5.513,53

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:
La Caixa                             115.989,43
Claretians de Catalunya     259.000,00 374.989,43 saldo deutor préstec

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Els màrtirs claretians de Lleida
Amb motiu de la beatificació de 109 màrtirs claretians, que ha tingut
lloc a la basílica de la Sagrada Família a Barcelona, la parròquia Sant
Antoni M. Claret, de Lleida, va organitzar una sèrie d’actes per tal de
donar a conèixer la vida d’aquells que li són més propers, i les circums-
tàncies en què van morir. El primer d’aquest actes va tenir lloc el pas-
sat dissabte, 14 d’octubre, a la mateixa església, on el claretià Josep
Vilarrubias impartí la conferència “Els màrtirs claretians de Lleida”
Digué que en la glorificació dels màrtirs l’Església proclama que han
estat fidels testimonis de Crist fins a donar la vida. I que han esdevin-
gut per a nosaltres, models de fidelitat cristiana i intercessors  nostres.
Centrà la seva conferència sobre els 33 màrtirs que d’alguna manera
estan relacionats amb Lleida. En feu 3 grups: els que aleshores forma-
ven la comunitat de Lleida, els que estaven a Cervera però que van ser
afusellats al cementiri de Lleida, i els que havien nascut en alguna po-
blació del bisbat de Lleida i que van ser martiritzats en altres indrets.

Conxita López Torres



ACCIÓ de GRÀCIES a LLEIDA per la BEATIFICACIÓ de
MÀRTIRS CLARETIANS

L’endemà de la beatificació de 109 màrtirs claretians a la basílica de la
Sagrada Família, a Barcelona, la parròquia Sant Antoni M. Claret, de
Lleida, ho va celebrar amb una Eucaristia presidida pel bisbe Salvador
i concelebrada per l’arxipreste de la “Perifèria” el salesià Jordi Clot, i
pels preveres de la parròquia, els claretians Nemesi Solà, Josep Vilar-
rubias, Dion Paskalis i Jaume Sidera. Un acte d’acció de gràcies que va
tenir lloc el diumenge 22 d’octubre i en el que va participar la comuni-
tat parroquial i altres persones que es van voler sumar a la celebració.
Al començar l’eucaristia es van proclamar solemnement els noms dels
33 nous beats relacionats amb les terres de Lleida, al temps que es di-
positaven a l’altar espelmes amb el nom de tots ells. Tot un símbol que
recordava els missioners màrtirs, apuntats ja en el llibre dels beats de
l’Església, que van morir acceptant el martiri, perdonant els seus bot-
xins, i sense renunciar a la seva fe.
A més a més de l’acció de gràcies per la beatificació dels màrtirs clare-
tians, per casualitats de calendari aquest diumenge coincidien altres
celebracions: la Jornada del DOMUND, i la festa de Sant Antoni M.
Claret que la parròquia trasllada al diumenge més pròxim al seu dia. El
bisbe Salvador va fer referència a totes elles, a més a més de les lectu-
res del diumenge.
Missioners i agraïment foren les dues paraules amb les que el Sr. Bis-
be basà la seva homilia. Recordà els missioners claretians escampats
arreu del món predicant l’evangeli, tot seguint el carisma del P. Claret.
I recordà, com no podia ser d’altra manera en la jornada del DO-
MUND, els 13.000 missioners de tota Espanya i els 500 de Catalunya,
tot agraint la tasca que realitzen portant arreu la Bona Nova del Regne
de Déu. Tingué paraules d’agraïment pels màrtirs beatificats el dia an-
terior –preveres, estudiants i germans– que van ser valents acceptant el
martiri per no renunciar a la seva fe en Crist. I animà tothom a ser mis-
sioners allà on es trobin, donant raó de la fe i l’esperança. Pel que fa a
les lectures del dia, convidà tothom a tenir Déu com a centre de les se-
ves vides, com van fer els màrtirs, i fugir de tota mena de ídols.
Els nous beats ja van ser incorporats al cànon de la missa per demanar
la seva intercessió. En aquest sentit cal recordar que l’altar d’aquesta
església conté relíquies dels màrtirs claretians de Barbastre, beatificats
al 1992, i morts en circumstàncies semblats.
Tota la celebració estigué acompanyada de cants, diversos símbols i
diapositives relatives a la beatificació dels màrtirs.
Per acabar es resà la pregària missionera del P. Claret, i es cantà l’-
himne al sant.

Conxita López Torres



ACTIVITATS  PARROQUIALS

NOVEMBRE
1 dimecres FESTA de TOTS  SANTS. Misses: 10  i  12h.
2 dijous       FIDELS  DIFUNTS. Missa: 11 h. i 19h.
4 dissabte Projecció de la pel·lícula: “Un Dios prohibido” 20h.
5 diumenge,  31  durant  l’any
6 dilluns CATEQUESI FAMILIAR de 2on. any, 18h.

COMISSIÓ de LITÚRGIA, 20 h
7 dimarts     CATEQUESI FAMILIAR de 2on.. any, 18h.

REUNIÓ PARES de 1er. any de CATEQUESI, 20’30h.
8  dimecres  REUNIÓ DE MATRIMONIS 16,30h.

12 diumenge,  32  durant  l’any, COL·LECTA  de  GERMANOR
13 dilluns CARITAS, ACOLLIDA de 10 a 12h.

CATEQUESI FAMILIAR de 1er. any, 18h.
REUNIÓ DE CATEQUISTES 20h.

14 dimarts VIDA CREIXENT es reuneix a les 16,30h.
CATEQUESI FAMILIAR de 1er. any, 18h.

19 diumenge,  33  durant l’any
20 dilluns     CATEQUESI FAMILIAR de 2on. any, 18h.
21 dimarts CATEQUESI FAMILIAR de 2on. any, 18h.
26 diumenge   CRIST  REI 12H. Missa Familiar
27 dilluns CARITAS, ACOLLIDA de 10 a 12h.

CATEQUESI FAMILIAR de 1er. any, 18h.
CONSELL PARROQUIAL 20h.

28  dimarts   CATEQUESI FAMILIAR de 1er. any, 18h.
REUNIÓ PARES de 2on. any de CATEQUESI, 20’30h.

LOTERIA  de  NADAL
EN BENEFICI

PER LA NOVA ESGLÉSIA
Nº 16586

PARTICIPACIO: 4€, DONATIU 1€,
TOTAL PAPERETA 5€

DÈCIM  20€, DONATIU 5€.
TOTAL DÈCIM  25€


